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آزمایشگاه زنده ،محیطی برای نوآوریهای مشترک :یک مرور نظاممند

علی یزدیزاده ،*5علی توسلی ،6سيدکمال

طبائيان9

 .5کارشناس ارشد مدیریت دولتی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامهریزی (نهاد ریاست جمهوری)
 .6دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی
 .9عضو هيأتعلمی دانشگاه مالک اشتر
تاریخ دریافت ،59/13/13 :تاریخ پذیرش59/18/82 :

چکيده
در سالهای اخیر یکی از موضوعات مهم در بحث نوآوری باز مفهوم آزمایشگاه زنده است .هنگام توسعه نوآوریها،
یک رشد عالقه در مشارکت کاربران برای فرایندهای توسعه نوآوریهای باز وجود دارد .یکی از راههای ساختاردهی و
اداره این مشارکت کاربران برای فرایندهای پژوهش و توسعه ،رویکرد آزمایشگاه زنده است .ازآنجاکه آزمایشگاه زنده
پدیدهای نسبتاً جدید است که در زمینههای متنوعی مانند توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،خدمات بهداشتی و
توسعه روستایی ظهور کرده ،مفهومی دشوار برای توصیف است .در حال حاضر بحث آزمایشگاههای زنده با فقدان یک
فهم مشترک در نوآوری باز ،روبهرو است .این مقاله به یک مرور نظاممند از آزمایشگاههای زنده بهمنظور به دست آوردن
درک کاملی از آنها و توانایی آنها در نوآوری و توسعه پرداخته است .نتایج بررسی نشان میدهد که با شناخت دقیق
و اجرای آزمایشگاه زنده میتوان باعث ارتقای تولیدات و محصوالت و ارتباط بیشتر صنعت ،دانشگاه ،دولت و در نهایت
ارتقای اقتصاد ملی شد.
واژگان کليدی :نوآوری باز ،آزمایشگاه زنده ،نوآوری کاربرمحور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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همچنین میتوان سنجش فناوریها ،خدمات،
محصوالت و سیستمهای جدید ،در متن زندگی واقعی
را نیز جزیی از این تعریف قلمداد کرد [.]82
در آزمایشگاههای زنده ،کاربران ،نوآوری را در
محیطهای زندگی روزانه خود شکل میدهند و بهکار
میبرند ،درحالیکه در شبکههای نوآوری سنتی یا
آزمایشگاهها ،کاربران دیده و دیدگاههای آنها گرفته
میشود و بهوسیله صاحبنظران تفسیر میشود [.]1
کاربران نهتنها به عنوان منابع اطالعات عمل میکنند،
بلکه بهعنوان آزمونگر ،توسعهدهنده و طراح نوآوری
برپایه برابری با دیگران در آزمایشگاههای زنده عمل
میکنند [.]12

 -5مقدمه
امروزه نوآوریها کمتر از سازمانهای منزوی حاصل
میشوند .بیشترین تأثیر مثبت بر نوآوری از شبکههای
متشکل از انواع مختلف از همکاران بهوجود میآید
[ .]18،22شبکههای نوآوری به منابع متنوعی نیاز دارند
تا مؤثر باشند ،همچنین توانایی ایجاد روابط متنوع برای
توسعه ظرفیت نوآوری یک سازمان بسیار مهم است
[ .]31بنابراین ،شبکههای نوآوری بهطور فزایندهای
تمایل به استفاده از یک مدل نوآوری باز که عوامل و
فعالیتهای بیشتری را نسبت به مدل سنتی در
برمیگیرد ،دارند [ .]22نوآوری باز جایگزینی برای
توسعه معمولی فراهم میکند [ ]33و مزایای آن
عبارتاند از :بهبود ارزش کاربری [ ]2و کارکرد بهتر
نوآوری [.]32
آزمایشگاههای زنده ،1شبکههای نوآوری بر پایه

 -6چارچوب نظری پژوهش
در این مقاله از روش مرور نظاممند 1استفاده شده
است .مرور ادبیات نظاممند دارای چهار مرحله ،به شرح
زیر است:

فلسفه نوآوری باز هستند .آنها بر این پایه بنا شدهاند
که سازمانها باید ایدههایی از منابع خارج برای توسعه
و تجاریسازی نوآوری ،در نظر بگیرند [.]2،88
صرفنظر از مشاهده آزمایشگاه زنده به عنوان شکل
جدیدی از نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات
[ ،]81،83ابزارهای توسعه نوآوری باز [ ،]1،83یا
شبکههای نوآوری باز []13،82؛ پژوهشگران در مورد
نقش مرکزی کاربر در فرایند نوآوری توافق کردهاند
[ .]9،83،13،12کاربران نیز در آزمایشگاه زنده
بهصورت برابر با استفاده از عوامل مختلفی در شبکهها
شرکت میکنند [.]32
بنابراین آزمایشگاههای زنده را میتوان بهعنوان
مناطق فیزیکی یا واقعیتهای مجازی که در آن
ذینفعان بخش دولتی -خصوصی -مردم-
مشارکتکنندگان ( 8)4Psاز شرکتها ،سازمانهای
عمومی ،دانشگاهها ،مؤسسات و کاربرانی که برای ایجاد
شکل اولیه و اعتبار آن همکاری میکنند ،دانست.

 -5-6طرح سوال

مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که
«مفهوم آزمایشگاه زنده چیست؟ و آیا درک کامل از آن
و توانایی در نوآوری و توسعه میتواند باعث ارتقای
تولیدات و محصوالت و در نتیجه اقتصاد ملی شود؟»
این مرور نظاممند با استفاده از بررسی پیشینه این
موضوع در مقاالت علمی انجام میشود.
 -6-6شناسایی مقاالت و نشریات مرتبط

برای یافتن مقاالت التین در رابطه با آزمایشگاه
زنده ،در پایگاه داده گوگل اسکوالر 2که دربرگیرنده
بسیاری از نشریات است ،واژگان کلیدی نوآوری باز،
آزمایشگاه زنده ،نوآوری کاربرمحور و ارزش همآفرینی
مورد جستوجو قرار گرفت که بیش از  811مقاله
مرتبط به دست آمد ،سپس بعد از اعمال پروتکلها (از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Systematic review
4. google scholar

1. Living Lab
)2. public–private–people partnerships (4Ps
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مفهوم آزمایشگاه زنده در سال  3559توسط
پروفسور ویلیام میچل از آزمایشگاه رسانه 8دانشگاه
 MITو دانشکده معماری و برنامهریزی شهری معرفی
شد که در آغاز به مشاهده الگوهای زنده از کاربران در
یک موقعیت هوشمند برای برههای از زمان ،پرداخته
شده است [( ]35آزمایشگاه رسانه یک آزمایشگاه
تحقیقات میانرشتهای در دانشگاه  MITاست که به
پروژههای همگرایی فناوری ،چندرسانهای ،علوم ،هنر و
طراحی اختصاص داده شده است .کارکنان و
دانشجویان آن زمینههای مختلفی از مهندسی برق و
علوم رایانه تا جامعهشناسی و موسیقی و غیره دارند
(سایت آزمایشگاه رسانه دانشگاه .))MIT
ایده اصلی آزمایشگاه زنده ،ساخت محیطی شبیهبه
خانه توسط فناوری اطالعات در دسترس و هوشمند
پیرامون مانند فناوریهای بیسیم و سنسورهای
حساس و طراحی طرح اولیه و تأیید راهحلهای پیچیده
فناوری اطالعات و ارتباطات بود [ .]23نمونههایی از
این آزمایشگاههای زنده شامل خانه هوشمند مؤسسه
فناوری جورجیا و آزمایشگاه محلی در  MITاست
[ .]82پس از آن مفهوم به یک رویکرد نوآوری باز
کاربرمحور کلیتر توسعه یافت [ .]23امروزه در اروپا
یک روند مداوم در حال انجام است که سعی در
متناسبسازی آزمایشگاه زنده در استفاده گستردهتر
بهمنظور افزایش نوآوری ،گنجایش ،سودمندی و قابلیت
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد آن در
جامعه دارد [.]35
در مورد آزمایشگاه زنده هیچ تعریف منسجمی
وجود ندارد ،گرچه چندین نفر تعاریف خود را بیان
کردهاند .در ادامه چندین نمونه از این تعاریف برای
نمایش تنوع زیاد آنها بیان و در نهایت یک تعریف
پیشنهادی جامع بیان میشود.

نظر اعتبار مجالت و ژورنالها و محدوده زمانی) و
بررسی چکیده مقاالت ،درمجموع  22مقاله مورد
بررسی قرار گرفت.
 -9-6ارزیابی کيفيت مطالعات

در این مرحله پروتکلهای جستوجو برای انتخاب
باکیفیتترین مقاالت التین ،بر این مبنا قرار داده شد:
 انتخاب مقاالت از میان پایگاههای داده معتبر وبا ارجاع باال.3
 مقاالت بین سالهای  8119-8133منتشرشدهباشند.
 -4-6گزارش یافتهها

در این مرحله ضمن جمعآوری مطالب درباره مفهوم
آزمایشگاه زنده ،سعی شده است مطالبی که بیشترین
اشتراک و اهمیت را در مقاالت دارند ،انتخاب شوند و
در نهایت به بیان مفهوم آزمایشگاه زنده و سایر واژگان
کلیدی و متغیرهای مرتبط و درگیر با آن و پاسخ به
پرسش پژوهش پرداخته شده است.
 -9مبانی نظری
 -5-9مفهوم آزمایشگاه زنده

چسبرو ( )8113برای نخستین بار در دانشگاه
برکلی کالیفرنیا نظریه نوآوری باز را معرفی کرد .وی
نوآوری باز را یک مهم برای رسیدن به منفعت در
فناوری ارائه و بیان کرد که چگونه سازمانها در عصر
حاضر در توسعه و پژوهش ،سرمایهگذاریهای
بلندمدت میکنند و با بهرهمندی از افراد با قابلیت باال،
آنها را قادر به توسعه ایدههای نوآورانه خود میکنند.
همچنین با راهکارهای مالکیت فکری ،آنها را حمایت
و منفعت محققشده را دوباره در پژوهش و توسعه
سرمایهگذاری میکنند [.]38

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. citation
2. Media Lab
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بنابر شبکه اروپایی آزمایشگاههای زنده ،3آزمایشگاه
زنده «یک روششناسی برای نوآوری کاربرمحور و
سازمانهایی که در درجه اول از آن استفاده میکنند،
است» ،درحالیکه آزمایشگاههای هسته پروژه اروپایی8
آن را بهعنوان «یک سیستم که افراد ،کاربران و
مصرفکنندگان خدمات و محصوالت را قادر میسازد تا
نقش فعالی بهعنوان مشارکتکننده و سازندگان
مشترک 1در پژوهش ،توسعه و فرایندهای نوآوری
داشته باشند» ،تعریف میکند [ .]2آزمایشگاه زنده یک
ساختار و منبع اجتماعی بلندمدت بهجای ارتباط با یک
پروژه خاص است .در این چارچوب ساختاری ،تجارب،
رویهها و شرایط برای توسعه ایده نوآوری ساخته
میشود .چندین پژوهشگر تعاریف دیگری را ارائه
کردهاند :از دیدگاه روششناسی ،اریکسون و همکاران
( )8119بر این باورند که آزمایشگاه زنده به یک روش
پژوهش و توسعه 2اشاره دارد که در آن نوآوریها مانند
خدمات ،محصوالت یا برنامهها ،در همکاریهای
چندمنظوره و محیطهای زندگی واقعی ایجاد و تأیید
میشوند [ .]35گرچه آنها یک تعریف کامل و جامع
از آزمایشگاه زنده ارائه دادهاند ،اما نقص تعریف آنها در
عدم توصیف گامهای روششناسی آزمایشگاه زنده
است .بالون و همکاران ،9آزمایشگاه زنده را بهعنوان یک
محیط آزمایش که در آن فناوری در زمینههای زندگی
واقعی شکل داده شده است و کاربران «تولیدکننده
مشترک »3محسوب میشوند ،تعریف کردهاند .عالوه بر
این ،فیورستین و همکاران ،2آزمایشگاه زنده را بهعنوان
یک دیدگاه نوآوری نظاممند که در آن همه ذینفعان
در یک محصول یا برنامه بهطور مستقیم در فرایند
توسعه مشارکت میکنند ،توصیف میکنند .از اینرو،
مفهوم آزمایشگاه زنده میتواند به عنوان یک روش،
سازمان ،سیستم ،عرصه ،محیط و یا دیدگاه نوآوری

رهیافت
نظاممند دیده شود .برگوال و همکاران ،2بر پایه
تجربیاتشان در این عرصه تعریف جامعتری را ارائه
میدهند و بیان میکنند که «یک آزمایشگاه زنده یک
محیط (محیط ،عرصه) و یک رویکرد (روششناسی،
رویکرد نوآوری) است .عالوه بر این ،آنها تعریفشان را
بر پایه اجزا و اصول مشخصکننده آزمایشگاههای زنده
بنا کردهاند .بنابراین ،تعریف آنها به شرح زیر است:
«آزمایشگاه زنده ،یک محیط نوآوری کاربرمحور،
ساخته شده برمبنای پژوهش و تمرین روزانه است ،با
رویکردی که با هدف ایجاد ارزش پایدار ،تأثیر کاربر در
فرایندهای نوآوری باز و درگیر شدن همه شرکای
مرتبط در محیط زندگی واقعی را تسهیل میکند».
تفاوت اصلی بین رویکرد آزمایشگاه زنده و سایر
رویکردهای مشارکت کاربر این است که آزمایشگاه زنده
یک دیدگاه نوآوری کاربرمحور با کاربران واقعی و در
زمینه زندگی واقعی است ،درحالیکه آزمایش
تجربههای کاربر واقعی را فراهم میکند [.]23
بهطور کلی آزمایشگاه زنده در دو معنی تعریف
میشود؛ یکی اینکه یک محیط نوآوری است که کل
زنجیره ارزش در توسعه خدمات نوآوری در همآفرینی
با کاربران در زمینه زندگی واقعی ،مشارکت دارد .در
تعریف دوم بهعنوان یک روششناسی و رویکرد نوآوری
نظاممند است [.]29
مفهوم آزمایشگاه زنده در زمینه شهری پدید آمده
است که محیط آزمایشگاه (ساختمان ،شهر و غیره)
میتواند آزمایش و کار روی دادههای واقعی را
امکانپذیر کند .شهرها و زمینهها (اقتصاد ،انرژی و
غیره) به علت فناوریهای ارتباطات و اطالعات
بهسرعت تغییر میکنند و آزمایشگاه زنده امکان واکنش
به این تغییرات را میدهد [.]15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)5. Ballon et al (2005
6. coproducers
)7. Feurstein et al (2008
)8. Bergvall-Kåreborn et al (2009

)1. European Network of Living Labs (ENOLL
2. European project Core Labs
3. co-creators
4. R&D
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 .3یکپارچهسازی کاربران بهمنظور فرایندهای توسعهای
برای اطمینان از ارزیابی بازار قابل اعتماد
 .8کاهش خطرهای کسبوکار و فناوری
 .1آزمایشگاه زنده برای سودمندی شرکتهای کوچک
و متوسط ،8میکروسازمانها و تازهواردان است،
در حالی که آنها میتوانند بدون سرمایهگذاری
مخاطرهآمیز ،منابع را به اشتراک بگذارند.
 .2شرکتهای بزرگ میتوانند دسترسی به یک پایگاه
وسیعتری از ایدهها داشته باشند.
 .9فرایندهای طراحی تجارت کاربران در آزمایشگاه
زنده
به گفته بسیاری از پژوهشگران در یک آزمایشگاه
زنده برای مشارکت افراد برای نوآوری باز باید موارد زیر
را در نظر گرفت:
 تجارب کاربر طراحی تجربه -ارزش همآفرینی]19[ 3

دو دلیل برای شروع به توسعه آزمایشگاه زنده وجود
دارد :یکی تغییر الگوهای مصرف میان کاربران فناوری
اطالعات و ارتباطات است و دلیل دوم این واقعیت است
که بسیاری از پروژههای توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات سنتی در محیطهای بسته انجام شده که
بهعلت تعامل محدود و با تأخیر با بازار ،شکست
خوردهاند [ .]23هنگام اشاره به تغییر در الگوهای
مصرف ،تغییر و تحول میتواند در میان کاربران فناوری
اطالعات و ارتباطات در مشارکت در جوامع بزرگ دیده
شود؛ برای مثال ،در فیسبوک ،گوگل ارث ،لینوکس،
زندگی دوم ،یوتیوب و ویکیپدیا 3این مسئله وجود
دارد.
اینها همه شواهد موفق از چگونگی تالش مشترک
کاربران در ایجاد داراییهای با ارزش ،مانند محتوا،
محصوالت ،خدمات و غیره هستند .از اینرو کاربران از
مصرفکنندگان محتوایی منفعل به حالت فعال
همآفرینی در نوآوری خدمات و محتواها در میآیند
[.]29

دی رویتر و همکاران 2بیان میکنند که آزمایشگاه
زنده ترکیبی از یک مکان متمرکز روی چگونگی تجربه
کاربر در آزمایش یک محصول یا یک خدمت ،برای
گرفتن تجارب طراحی قبلی است که بهصورت دانش
تجربی فرموله میشود و کاربران در ایجاد ارزش
مشارکت میکنند .این بدان معناست که در یک
آزمایشگاه زنده ،تجارب کاربر تمامی فرایندهای طراحی
تجربی را پوشش میدهد.

 -6-9آزمایشگاه زنده برای مشارکت افراد در
پژوهش و توسعه

رویکردهای پژوهش و توسعه جدید در حالی ظهور
کردند که کاربران بهعنوان افراد درگیر در آزمون
کارکردها مشاهده نمیشدند ،بلکه بهعنوان افراد قادر به
مشارکت در ایجاد ارزش در نظر گرفته میشدند.
ویلیام میچل استدالل کرد که آزمایشگاه زنده
نشاندهنده یک روش کاربرمحور برای پژوهش،
نمونهسازی ،اعتبار و اصالح راهحلهای پیچیده در
زمینه زندگی واقعی است .او چندین مزایای بالقوه برای
مشارکت افراد در آزمایشگاههای زنده شناسایی کرد
[ ]19که شامل موارد زیر هستند:

 -5-6-9تجارب کاربر

آلبن 9به نقل از هاسنزاحل و ترکتینسکی ،3نخستین
معرفیکننده تجارب کاربر در زمینه محصوالت تعاملی
بود« :تجارب کاربر تمامی جنبههایی را که افراد در
استفاده از یک محصول تعاملی دارند ،پوشش میدهد؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)5. Alben (1996
)6. Hassenzahl & Tractinsky (2006

1. Facebook, Goggle Earth, Linux, Second Life, YouTube,
and Wikipedia
2. SME
3. Co-creation
)4. De Ruyter et al (2005
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احساسات) ،فرهنگی (مانند مد ،هنر و سرگرمی)،
آموزشی (مانند دانش) ،سازمانی (مانند باز بودن ،توزیع،
جهانی) ،وابسته به اجتماع (مانند انرژی کارامد ،محیط
زیست سازگار ،فراگیر بودن)؛ بهعنوان مثال ،یک تلفن
همراه یک ارزش اقتصادی تولید میکند که افراد در هر
کجا در دسترس هستند و یک ارزش اجتماعی که در
هر زمان و هر مکان با توجه به قابلیتهای همکاری از
طریق پروتکلهای ارتباطی به تعامل با یکدیگر
میپردازند .بهطور کلی همآفرینی توانایی
مصرفکنندگان برای ایجاد یا سفارشی کردن تجربیات
خود برای استفاده از محصوالت یا خدمات ارائهشده
توسط ارائهدهندگان است [.]19

از قبیل :چگونه آن را احساس میکنند ،درک اینکه
چگونه کار میکند ،در هنگام استفاده از آن چه
احساسی دارند ،چگونه اهدافشان را براورده میکنند،
چگونه در زمینه استفاده آنها مناسب است و چگونه
به کیفیت زندگی آنها کمک میکند .پتریلی و نات3
تجارب کاربر را بهعنوان یک مفهوم فراگیر که تمامی
جنبههای تعامل کاربر با یک محصول تعاملی است،
اینگونه تشریح میکنند :چونکه آن درک ،آموخته و
استفاده میشود.
 -6-6-9طراحی تجربه

آرتز و مارزانو ( )8111به نقل از دیرویتر و همکاران
( )8119طراحی تجربه را بهعنوان عمل طراحی
محصوالت ،فرایندها ،خدمات ،رخدادها و محیطها ،با
تمرکز بهروی کیفیت تجربه کاربر و راهحلهای متناسب
فرهنگی تشریح میکنند .مالکه ( ،)8118به نقل از
دسمنت ( ،)8119مدل فرایندهای تجربه کاربر را
تشریح و چهار بعد برای مدلسازی تجربه معرفی
میکند :سودمندی ادراک شده ،سهولت استفاده،
کیفیت لذت باورانه 8و جذابیت تصویری .او همچنین
برای مدلهای نوآوری خود جهت اندازهگیری
احساسات در طول تجارب تعاملی و با اشاره به کار وارد
و مارسدن ( )8111و برانکو و همکاران ( )8119بیان
میدارد که از روشهای روانی -فیزیولوژیکی برای ثبت
فرایندهای واکنشهای عاطفی و عوارض هیجانی
استفاده شود.

 -9-9روششناسی آزمایشگاه زنده

روششناسی آزمایشگاه زنده شامل چهار مرحله
تکرار شونده :چشمانداز ،طراحی اولیه ،ارزیابی ،انتشار و
تصویب است که در شکل ( )3به آن اشاره شده است.

 -9-6-9ارزش همآفرینی
شکل  -5روششناسی آزمایشگاه زنده []91

در واقع محصوالت و خدمات از جنبههای مختلفی
ایجاد ارزش میکنند؛ از قبیل ،اقتصادی (مانند هزینه
کم ،لوکس) ،فناوری (مانند فناوری سطح باال ،فناوری
سطح پایین) ،اجتماعی (مانند شبکه) ،عاطفی (مانند

پالوت و پاوار 3بیان میکنند که برای ایجاد نوآوری
در یک محصول باید از روششناسی شکل ( )3برای
اجرای کامل یک آزمایشگاه زنده استفاده کرد [.]19
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)3. Pallot & Pawar (2012

)1. Petrelli & Not (2005
2. Hedonic quality
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 -4-9بررسی آزمایشگاههای زنده سيزل لب 5و پيری

پیری یکی از مشکالت جدی است که در حال حاضر
جهان با آن روبهرو است ،بنابراین مراقبتهای بهداشتی
از افراد پیر یکی از حوزههای اصلی تحقیق آزمایشگاه
زنده است [ .]33،32پیری فعال «یک توسعه مشترک،
هدایت و طرح پژوهشی بین چین و فنالند با هدف
ایجاد ،مطالعه و اعتباربخشی فناوری اطالعات و
ارتباطات جدید است که مفاهیم خدمات و راهحلهایی
را برای جمعیت بهسرعت در حال پیر شدن چین و
فنالند و کشورهای دیگر فعال میکند» .برخالف پروژه
سیزل لب ،این پروژه بیشتر تجاری است تا دانشگاهی.
بسیاری از شرکای تجاری ،بهویژه شرکتهای کوچک و
متوسط 3در این پروژه مشارکت دارند که در نهایت یک
شرکت غیرانتفاعی به نام «دهکده زندگی فعال »2ایجاد
شد .این یک ائتالف تجاری از مؤسسات پژوهشی
(دانشگاه التو) ،شرکتها (شرکت  )playgroundو
دولت (شهر اپسو) است که یک مشارکت عمومی-
خصوصی به اصطالح آزمایشگاه زنده است .در نهایت
این پروژه باعث ارتقای مراقبتهای بهداشتی و ارتقای
جامعه چین در شهرهای پکن ،شانگهای و ووهان شد.

فعال2

دو مورد از کارکرد چندین ساله بینالمللی
آزمایشگاه زنده به اختصار در زیر معرفی میشوند:
 -5-4-9سيزل لب

سیزل لب ،یک شبکه و پلتفرم همکاری بینالمللی
آزمایشگاه زنده مبتنی بر علم و دانشگاه در حوزه
رسانههای اجتماعی تلفن همراه است .سیزل لب از یک
پروژه تحقیقاتی آزمایشگاه زنده بهروی رسانه اجتماعی
تلفن همراه (اوتا سیزل )1در دانشگاه التو فنالند،2
سرچشمه میگیرد [.]85،89
اوتا سیزل ،یک پژوهش و آزمایشگاه زنده رسانه
اجتماعی تلفنهمراه در محل دانشگاه التو است .این
مجموعه زیرساختهای رسانه اجتماعی مانند خدمات
رسانه اجتماعی مرکزی و خدمات کاربر رسانه اجتماعی
مرکزی را فراهم میکند؛ برای مثال ،خدمات رابط
اجتماعی آلتو 9که یک خدمات مرکزی است
کارکردهای شبکههای اجتماعی را فراهم میکند .تا به
حال پنج کاربر نهایی خدمات رسانه اجتماعی مانند
 Ossiو  Kassiوجود دارند .پس از آن ،محیط و
آزمایشهای اوتا سیزل در چین (دانشگاه
 BUPTBeijingپست و ارتباطات) ،آفریقا (دانشگاه
 )Nairobiو آمریکا (دانشگاه  )Berkeleyتکرار شد که
به نامهای  BeijingSizzleو  NairobiSizzleو
 CalSizzleمعروف هستند [.]21

 -1-9آزمایشگاههای زنده بهعنوان شبکههایی از
نوآوری باز

آزمایشگاههای زنده ،معماری مفیدی برای استقرار
نوآوری باز ارائه میدهند .آنها باید بهعنوان شبکهها
مورد بررسی قرار گیرند ،زیرا نوآوری باز بر پایه همکاری
داوطلبانه است و هر مشارکتکننده ،یک نقش مشابه و
متناسب دارد [ .]38،23با ای ن حال مولر و همکاران2
بر این باورند که ممکن است یکی از طرفین فعالتر
شود یا عالیق آن بر همکاری ایجاد نوآوری تسلط یابد.
در نتیجه ،لمینم 5و همکاران چهار نوع آزمایشگاه زنده

 -6-4-9پيری فعال

پروژه همکاری آزمایشگاه زنده چین و فنالند بهروی
فناوری اطالعات و ارتباطات که پژوهش مراقبت پیری
را فعال میکند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. SMEs
7. Active Life Village
)8. Möller et al (2008
)9. Leminen et al (2012

1. SizzleLab
2. Active Aging
3. Otasizzle
4. Finland Aalto University
5. ASI
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زنده ( )ENOLLتوسعه یافته است .در حال حاضر
شبکه متشکل از  385آزمایشگاه زنده ،پس از سه موج
جذب نیرو است و هر دو آزمایشگاههای زنده بوتانیا و
هالمستند از اعضای شبکه اروپایی آزمایشگاههای زنده
( )ENOLLهستند.
برای هماهنگی فعالیتهای در حال انجام در
سرتاسر اروپا و ایجاد یک شبکه اروپایی آزمایشگاههای
زنده ،یک پروژه ایجاد همکاری به نام آزمایشگاههای
هسته در سالهای  8113و  8112توسعه داده شد .از
این پروژه تعدادی گزارش با هدف افزایش بینش به
پدیده آزمایشگاه زنده ،ارائه شده است [،23 ،21 ،2 ،2
.]28

را بر این پایه که چه کسانی عملیات را هدایت میکنند
یا منافع حاصل از نوآوری بیشتری دارند ،پیشنهاد
میکنند؛ هدایتکننده ارائهدهنده ،هدایتکننده
توانمندساز ،هدایتکننده بهکاربرنده و هدایتکننده
کاربر .3این عوامل از نظر فعالیتها ،ساختار و سازمان
خود ،متفاوت از یکدیگر هستند .عامل هدایتکننده
تنها وظیفه هماهنگی را بر عهده دارد ،اما اگر
هماهنگکننده قادر به درک واحد و نهاد نباشد باعث
ناکارامدی شبکه میشود و شبکه قادر به ایجاد ارزش
برای اعضا نیست [ .]82این موضوع از اهمیت بسیاری
برخوردار است که یک عامل ،مسئولیت شروع و ارتقای
فعالیتهای آزمایشگاه زنده را بر عهده میگیرد.
همزمان با الگوی نوآوری باز ،آزمایشگاه زنده بر
مفهوم ایدههای خارجی بهعنوان یک منبع در نوآوری
ترسیم شد .چنین رویکردی در درجه نخست از
فرایندهای نوآوری که به محصوالت و خدمات
قابلاستفاده منجر میشود ،حمایت میکند .همانگونه
که قبالً بیان شد در یک رویکرد آزمایشگاه زنده ،بهطور
مثال پژوهشگران ،شرکتها ،کاربران ،شرکای دولتی و
ذینفعان فناوری در حال ظهور در فرایندهای نوآوری
در محیط دنیای واقعی همکاری میکنند [ .]2برگوال
و همکاران 8تفاوت آزمایشگاه زنده با نوآوری باز را در
جدول ( )3در سه مورد بیان میکنند.

 -4جمعبندی و نتيجهگيری
پس از تغییر پارادایمهای پژوهش و توسعه از
نوآوری بسته به سمت نوآوری باز ،خالء ناشی از حضور
مشتری در فرایند نوآوری و شکاف بین نیاز بازار و فشار
فناوری ،کشورها را بر آن داشت تا زیرساختهای
نوآوری خود را بازطراحی کرده و به سمت طراحی
شبکهای متشکل از تمامی ذینفعان حرکت کنند .از
این طریق زیرساختی پدید آمد که در آن تمامی
بازیگران چرخه نوآوری از دولت تا مشتری در تعاملی
سیستمی گرد هم آمدند تا این خالء برطرف شود و
بدین گونه ساختارهای آزمایشگاههای زنده پدید آمدند.
بهطورکلی آزمایشگاه زنده در دو معنی تعریف
میشود؛ یکی اینکه یک محیط نوآوری است که در کل
زنجیره ارزش توسعه خدمات نوآوری در همآفرینی با
کاربران در زمینه زندگی واقعی ،مشارکت دارد .در
تعریف دوم بهعنوان یک روششناسی و رویکرد نوآوری
نظاممند است .آزمایشگاههای زنده اگر بهصورت یک
مکان و محیط در نظر گرفته شوند هم بهصورت فیزیکی
و هم بهصورت مجازی اجرا میشوند .در حالت مجازی

جدول  -5مقایسه آزمایشگاه زنده با نوآوری باز
نوآوری باز

آزمایشگاه زنده
1

کسبوکار به مصرفکننده با
تمرکز روشن بر مشارکت کاربر

کسبوکار به کسبوکار

تمرکز بهروی محصول/خدمات

تمرکز بهروی مدل کسبوکار

2

ورودی خارجی در کل فرایندهای تمرکز ورودی خارجی بهروی
ایدهها و فناوری
نوآوری

بهمنظور فعالیتهای هماهنگی و به اشتراکگذاری
تجارب یادگیری ،یک شبکه اروپایی آزمایشگاههای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. B2C
4. B2B

1. provider- enabler- utilizer and user-driven.
)2. Bergvall-Kåreborn et al (2009
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سابقهای چند ساله دارد ،اما نبود تعامل مناسب میان
مراکز پژوهشی از جمله دانشگاهها ،صنعت و مشتریان
باعث شده است تا این روش آموزش بهدلیل عدم
شناسایی نیازهای بازار و صنعت ،اثربخشی مناسبی
نداشته باشد.
بررسیها نشان میدهد که در زیرساخت
آزمایشگاههای زنده ،ایدههای خالقانه برای پژوهش و
توسعه دانشگاهی ایجاد شده که با تبدیلشدن به
محصول جدید میتواند باعث خودکفایی کشور و ایجاد
فرصتهای صادرات و افزایش درآمدهای دولت از طریق
مالیات شود .از سوی دیگر ،تورم علمی کشور و افزایش
تعداد دانشجویان دکترا در قالب طرحهای آموزشمحور
و پژوهشمحور ،ضمن افزایش ظرفیتهای علمی باعث
افزایش توقع کارکرد نیروی متخصص شده است .اجرای
درست این چرخه (در قالب زیرساخت آزمایشگاههای
زنده) میتواند متضمن درآمدزایی و سوددهی بیشتر
مراکز تولیدی و خصوصی شود .این امر انگیزهای را
ایجاد خواهد کرد تا مراکز پژوهش و توسعه خصوصی
در پارادایم نوآوری باز بهطور جدیتری شکل گرفته و
محیط مناسبی برای اشتغالزایی این نیروهای علمی
فراهم آورد.

میتوان از آنها بهعنوان یک روششناسی نظاممند
بهره برد.
آزمایشگاه زنده نخستین بار در آمریکا بهصورت
رسمی مطرح اما برای نخستین بار بهصورت عملی در
اروپا بهکار گرفته شد .در اروپا این مطلب بسیار دنبال
شده و میشود ،تا جایی که افزایش نوآوری بهصورت
شبکه به ایجاد شبکه اروپایی نوآوری ( )ENOLLمنجر
شد .این انجمنها بیشتر به دنبال ارتباط بین کشورها
و ایجاد ارزش هستند .به آزمایشگاه زنده در کشورهای
آمریکایی بیشتر بهصورت تجاریسازی نگاه میشود.
آنها به دنبال این هستند که چگونه مصرفکنندگان و
کاربرانشان را مطابق با نوآوریهای خود راضی نگهدارند.
بهطورکلی به علت اینکه آزمایشگاه زنده یک رویکرد
و یا یک سازمان ایجاد ارزش بر مبنای کاربر است،
میتوان از آن در پروژهها و نوآوریهای الزم در صنعت
هم بهصورت یک مکان و محیط نوآوری و هم بهصورت
روششناسی پژوهش استفاده کرد .این امر باعث
میشود تا منابع انسانی صنعت که بهطور عمده کاربران
این نوآوریها هستند بتوانند تمامی جنبههای تعامل با
یک محصول تعاملی را ،اعم از اینکه چگونه درک،
آموخته و استفاده میشوند را بیاموزند .عالوه بر این،
بازخور تجربه کاربر میتواند باعث بهبود ایجاد ارزش در
نوآوریها شود و بهعلت استفاده از این تجربیات
طراحیشده از قبل و همچنین تعامل کاربر و محیط،
احتمال شکست پروژهها کمتر شود.
همانطور که صنعت اروپا نشان داد ،ایجاد شبکه
آزمایشگاه زنده اروپا ،باعث رشد اقتصادی و پیشرفت
صنعتی در این قاره شد .تجربه موفق این سیستم نشان
میدهد در صورت بومیسازی مناسب آن ،با ایجاد
چنین شبکههایی میتوان با توانمندسازی بخش
پژوهش و توسعه در پارادایم نوآوری باز باعث ارتقای
تولیدات و محصوالت و در نتیجه اقتصاد ملی شد .یکی
از نظامهای پیشرو و مناسب برای این زیرساخت ،تمرکز
بر نظام آموزشی پژوهشمحور است که در ایران نیز
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Abstract

Living Lab as a Collaborative Innovation Environment: A Systematic
Review

Ali Yazdizadeh1, Ali Tavasoli, Seyed Kamal Tabaiyan

Abstract
Recently, the concept of living lab is considered as one of the important issues related to the subject of
open innovation. Since the innovation, there’s a growing interest among the users about taking part in
open innovation development processes. The utilization of living lab is one of the ways to structure and
manage these partnerships in the research and development processes. Since the living lab in various
areas such as information and communication technology development, health services and rural
development is relatively a new phenomenon, so it is a difficult concept to describe. Currently, the topic
of the living lab in the area of open innovation is facing with the lack of a common understanding. This
paper presents a systematic review of the concept of living lab in order to provide a thorough
understanding of this topic and its capacities for innovation and development. The results indicate that
possessing precise knowledge about living lab and utilization of it can improve production and the
linkages between academic, industrial and public sectors which will ultimately lead to the improvement
of the country’s overall economy.
Keywords: Open Innovation, Living Lab, User-Centered Innovation.
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